
              عالم ملكوت به زمين آمده بود

 مردم گويی چندد برابدرِ ؛خواهد با مردم سخن بگويدمی سلم صلی اهلل عليه و آله ودر مدينه پيچيد كه دختر پيامبر  

گنجايش مسجد پيامبر، در مسجد و اطراف آن گرد آمدند تا سخنان فاطمده را بندنوندب بدرار ورود دختدر پيدامبر و 

 سدمم اهلل عليهدا ار آويختند، و فاطمه ار از مسجد پردهناموس كبرار الهی در ميان مردم و صحن مسجد، در گوشه

؛ فاطمه مانند پيامبر گام كردند، وارد مسجد شدم كه در دو طرف او حركت میدر ميان زنان مؤمن و محترم آل هاش

شنيدندب و هنگامی كه به سخن گفتن آغاز كرد گويی صدار پيدامبر مردم گويی صدار پار پيامبر را می ،داشتبرمی

 برسدبه گوشنان می

از جمله مريم مقدس، از آسمان آمدند تا  ترين زنان تاريخ آفرينش،، بزرگخواست متولد شودفاطمه كه روزر كه می

خواست تاريخ را دوباره متولد كند، و فاطمه در آغوش آنان متولد شود، اكنون نيز كه می كبرر تنها نباشدر خديجه 

گويي عالم ملكوت الهي به كردند، ابراهيم و موسی و عيسی و جبرئيل و ميكائيل، او را بدرقه میو ارواح آدم و نوح 

 ... داشتمده بود و با فاطمه گام برميزمين آ

ار از هايی كده اگدر نبدود، هديظ لحظدهبود؛ لحظده ت، و با اين همه، دردناك و دردزاهايی بس باشكوه و پرهيبلحظه

هار تاريخ به بلوغ مضمونی و حماسی خويش نرسيده بود ببب فاطمه وارد مسجد شدد و در محدل سدخن گفدتن لحظه

هار سدوزان نالده ببب هايی كه بر زبان راند مدينه منفجر شد، بلكه تاريخ، نه تنهدا مسدجدلهقرار گرفتب با نخستين جم

ببب و گريه امان خلق را بريده  سوزاندكرد و ديوارهار شهر مدينه را میروحی و ژرف فاطمه را منعكس می مردم، سوزِ

 ببب بود

 ببب انسان ،، عدالتعلی ،فاطمه چه گفت؟ قرآن

 ببب ؟ سراپا لرزه و استماعمدينه چه شد

چده فاطمده ! اگرچه شخصديتی بدوده و چده كدرده اسدتسمم اهلل عليها و فاطمه  آن لحظات چه لحظاتی بوده است

بدرآورد، و قدرآن را، در « من كنت مواله فهذا علدی مدواله» نتوانست علی را دوباره تا ستيغ بلند غدير، ستيغ آسمانیِ

ها بتاباند و امت واحد قرآنی بسازد، ليكن توانست علدی را از جامعهر ت علی، بر همه خورشيد، به دسر كنار چنمه 

فيانی بيرون آورد، و در معبر تاريخ قرار دهد، تا دست كم روزر، اگرچه برار مدتی كوتداه و سياست سُ ر ساخته قبرِ



البمغده بگدذارد، و نه ود به جار پرمخاطره، حكومت قرآنی واقعی بتواند تنكيل شود، و مدينة النبی يك نمونه از خ

  دبآفريده شو

در همان خانه ننينی و انزوايی كه در جريان جنجال سقيفه بر او تحميل شد، باقی مانده بدود و  عليه السمماگر علی 

ده گاه به همان خمفت ظاهرر انددك سدادختر پيامبر او را دوباره مطرح نساخته بود، هيظ آتنين و حركتِر خطبه 

به دسدت چده دب داجامعه پردازر خود را ننان نمیرسيد، و قرآن ديگر به هيظ وجه ابعاد فردسازر و خويش نيز نمی

پسدر پيدامبر را بده سدرنيزه در شدهرها و  ؟ همانان كه كعبه را به منجنيق بستند، و سرِتوانست ننان دهدكسانی می

قدرآن، خددا : گفتندمانند نداشتند، و به هنگام خمفت، به قرآن میكنی هها گرداندند، و در شرابخوارر و آدمهامون

 !حافظ! هذا فراق بينی و بينك

        و سدخنان ديگدرر كده فاطمده  فداطمی اسدتر يكی از مسايل بسيار مهم در اين حادثده عظديم، مضدامين خطبده 

 تا پايان عمر كوتاه خويش فرموده استب چند روز ِ آندر سمم اهلل عليها 

النبوه، و فيهدا عبقدة عليها مسحه من نور»ق(:  692ار كه به تعبير مورخ و محدث معروف، بهاءالدين اربلی )م: خطبه

تابد، و بور خوش رسدالت از آن ار كه فروغ نبوت از آن میخطبه»ب «و المخالف قالموالف من ارج الرساله، و قداوردها

 «اندخود نقل كرده هارآن را در كتاب مخالفو  موافقترواد، و می

تاكيددر كده ايدن  .بايد اهداف الهی، انسانی، اقتصادر، معينتی، اجتماعی، تربيتی و حماسی اين خطبه را درك كرد

گويد كه در غير حكومت عددل، مردمدان بردگدان زرخريدد كند و به صراحت میخطبه بر ضرورت حكومت عادل می

تحمل وجدان انسانی و روح قرآنی  معينتی مردم به بيش از حدِِّ ر صلهدار خواهند بود و فااقليتی مستكبر و سرمايه

 اعليهدتوانست دست به شمنير ببدرد، فاطمده نمی عليه السممدر آن روزها كه علی  بخواهد رسيد، بايد فهميده شود

ابدد بدر لدوح  كه هم خونی ريخته نند، و هم حقيقت را تا-ننان بيان و حق آتش- از سخن شمنيرر ساخت السمم

 بها ثبت كردها و مكانآبادر ر ها و پيكرهزمان

هار اسممی، بلكه از هديظ كرد، امروز نه تنها از ارزشالهی اقدام نمی اقدامِنبود، يا اگر به اين  السمم هاعلياگر فاطمه 

هدار ريددر يدا تاويلهار اشدعرر و متعزلدی و ماتارزش و فضيلتی چه بسا ننانی نبود و قرآن كريم، با انواع تفسدير

داد، و از تفسير مفسران راستين كتاب فلسفی و عرفانی، ماهيت وحيانيت و منزه از اختمف بودن خود را از دست می



فاطمی، سبب شدد ر شدب ليكن اين قيام قرآنی و حماسه چيزر يافت نمی عليهم السممطاهرين ر الهی، يعنی ائمه 

 ستتواند و مماند، و پس از بيست و پن  سال، به رور كار آاز حذف مطلق مصون  اميرالمؤمنين علی عليه السممكه 

مذهب حنبلی در  پينوار -منهار فقر؛ چنان كه احمد حنبل شيبانی ر بسازد، يعنی كوفه  ارقرآنی  ر شهر نمونه

لياكدل ما اصبح بالكوفه احد اال ناعما، ان ادناهم منزلة »فرمود:  عليه السممكند كه علی كتاب فضايل الصحابه نقل می

ها ترين شغلصاحبان پايين ؛ار مناسب دارنددر كوفه همه زندگی»، «الفراتالبر، و يجلس فی الظل، و ينرب من ماء

 ب«نوشندخورند، خانه دارند، و از آب سالم و گوارار فرات مینان گندم می

 بهره جست، و ويرانگر، از هر فرصتیتحميلی و  در همين چهار سال و اندر، با آن سه جنگ داخلیِ عليه السممعلی 

ريخت، و اصول انسدانيت قرآندی و اسدمميت ها اصل قرآنی و ارزش اسممی را در هدايت و تربيت فرد و جامعه، پیده

مالدك  ر نامهالبمغه داشت، و عهدواقعی را متبلور ساخت، و با مردم سخنانی را در ميان نهاد كه حاصلی چونان نه 

نامه حكومت قرآنی است، و هر حكومتی، در هر وقت و هر جا و متصدديان آن در هدر لباسدی، آييناشتر را نوشت كه 

نامده، ز عهدوقتی اسممی است و حق دارد ادعار اسممی بودن كند و مردم را بده ايدن ندام بده اطاعدت وادارد، كده ا

 بسرسوزنی تخلف نداشته باشد

افكن شد، چنان كده روزر نيز طنين عليه السممفرزندش حسين  ر رهفرياد عدالت فاطمه، در روز عاشورا، از حنج ببب

افكن خواهدد شدد، و عددالت آفداقی و انفسدی طندين عليه السممهمان فرياد، از حنجره فرزند ديگرش مهدر موعود 

ببب و ايدن اسدت حقيقدت جداودان رسدالت  هار زندگی انسانی را خواهد گرفدتزمين و آفاق زمان و عرصهر گستره 

 1  ببب مهدر عاشورا، غدير، ،بعثت :زندببب و اين است كه شيعه هماره فرياد می محمدر
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